Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2015-09-17
Fællesmøde mellem bestyrelse, børnehavens forældreråd samt pædagogisk personale
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Gennemgang af skolens og børnehavens økonomi
Det er besluttet ikke at købe nabohuset. Baggrunden er, at det vil blive et meget dyrt projekt bl.a.
pga. de nødvendige ombygninger og pga. at købsprisen endte højere end først antaget.
Annemarie vurderer ikke umiddelbart, at der er pladsmangel pt.
Rikke Bechsgaard har brugt meget tid på at afklare økonomi, kontakt til kommunen mm. i denne
forbindelse – stor tak til hende!
Vedr. budget for skolen: Budgettet er lagt ud fra en lærernormering på 13-15 børn pr. lærer. Det
betyder en længere arbejdsdag for lærerne, og de har fået mulighed for at undervise fuld tid. Der er
derfor ansat færre forholdsvis færre lærere end tidligere, men altså med højere timetal.
Vedr. budget for børnehaven: Budgettet for børnehaven er ikke regnet igennem i forbindelse med
nedgangen i børnetallet. Der er pt. to pædagoger, der skal dække hele åbningstiden. Ved en
udregning af økonomien nu kan vi se, at der er et driftsunderskud på ca. 280.000 kr. – uden at
indregne, at børnehaven skal bidrage med ca. 100.000 til husleje, varme mv. til skolens samlede
økonomi.
Revisionen siger, at skolen ikke må drive en børnehave med underskud, med mindre der er en plan
for at vende det til overskud. Michael understreger, at situationen er alvorlig.
Det har været drøftet, om etablering af en vuggestue kan afhjælpe situationen.
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Drøftelse af evt. etablering af vuggestue
Annemarie gennemgår forskellige mulige normeringsberegninger. Der er pt. 7 børn i børnehaven til
2,29 pædagog. Hvis der kommer yderligere 3 børn i børnehaven og 4 børn i vuggestuen, vil
normeringen kunne balancere med yderligere ansættelse på 21 timer pr. uge. Bestyrelsen
fastsætter normeringen, og der kan derfor være andre mulige timetal end dette.
Anette har ved kommunen forsøgt at finde ud af, hvad der kræves bygningsmæssigt for at etablere
vuggestue. Der er ikke kommet svar fra kommunen endnu.
Der drøftes forskellige aspekter i denne forbindelse: normering i forhold til dækning af dagen,
fleksibiliteten i forhold til SFO, muligheden for at bibeholde et musiklokale, betydning for det
samlede antal børn, sårbarheden med så lille en vuggestue/børnehave, etableringsudgifter, halveret
børnetal i kommunen, og flere andre forhold. Situationen vurderes således, at enten etablerer vi en
vuggestue, eller også må børnehaven nedlægges.
Der nedsættes en ’task-force’ bestående af Anette, Annemarie, Michael, Lennart og Anne Sofie. Der
skal laves et økonomisk og fagligt ansvarligt budget incl. etableringsudgifter, en liste over fordele/
ulemper samt muligheder/ udfordringer, antal børnehavebørn hhv. vuggestuebørn,
normeringsforslag og krav til fysiske rammer.
Der afholdes ekstra bestyrelsesmøde torsdag den 8. oktober kl. 19.00 på skolen, hvor det skal
besluttes, om der skal oprettes vuggestue.
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Strategi for rekruttering til børnehaven
Udsættes til den 8. oktober sammen med rekruttering til 0. klasse.
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Drøftelse af etablering af klubtilbud / pris
Annemarie har udarbejdet et udkast til et klubtilbud for børn i 4.-5. klasse, frivilligt tilbud. Ideen er
at tilbyde aktiviteter i sociale fællesskaber som alternativ til børnenes iPad-spil. Det skal overvejes,

om der skal tilbydes mad og i så fald hvordan og hvad.
Pt fungerer det fint, at de store børn kommer om eftermiddagen og hygger sig. SFO-personalet er
tilfreds med situationen og er bekymrede, hvis klubtilbuddet bliver formelt og koster penge, - for
hvad så med de børn, der ikke betaler: skal de ikke have lov at være der?
Det besluttes, at skolepengene sættes op for alle, således at alle de store børn stadig kan blive på
skolen om eftermiddagen med en voksen omkring sig og et tilbud om aktiviteter. Det drøftes,
hvilken skolen holdning har til børnenes brug af iPads.
Annemarie, Karen, Vibeke og Søren udvikler på klubtilbuddet og sætter det i gang. Det betyder, at
skolepengene hæves ved den kommende budgetlægning, og det skal meldes ud, når klubben
offentliggøres og igangsættes.
Klubtilbuddet kan – og skal – bruges som et aktiv i skolens PR.

Ordinært bestyrelsesmøde
5

Godkendelse af referater
Udsættes til den 8. oktober.
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Post / meddelelser til bestyrelsen
Udsættes til den 8. oktober.
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Orientering fra skolen
Der har været travlt, og det kan mærkes, at halvdelen af lærerne er nye. Der er mange aktiviteter,
og åben-skole-dag er fravalgt, mens alle øvrige planlagte aktiviteter gennemføres.
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Udvalgsarbejde
Har vi styr på vores sjak?
Lennart bliver tovholder på PR-sjak.
Martin på legeplads/bygningssjak.
Tyge Mortensen foreslås som tovholder på fondraising-sjak.
Jan bliver tovholder på scene-sjak.
Det foreslås, at en klasse står for julemarkedet. Annemarie går videre med organiseringen heraf.
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Aktuelt / løbende sager
• Skolekredsen: Helga har udsendt et forslag til brev til skolekredsen, udarbejdet af Anne
Sofie og Helga. Det foreslås, at kontingentet for at være medlem af skolekredsen hæves fra
nuværende 150 kr. årligt til 200 kr. årligt. Det skal koste yderligere 100 kr., hvis man ønsker
Friskolebladet. Besluttes – og brevet sendes ud hurtigst muligt.
Der skal desuden udarbejdes et brev til de familier, hvis børn er gået ud af 7. klasse, med
et tilbud om at blive medlem af skolekredsen.
• MFR-vaccination: på baggrund af en konkret sag skal vi vide, om børnene er vaccineret.
Der er opbakning til at opfordre til helt anonym henvendelse til Annemarie, hvis børnene
ikke er vaccineret.
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Eventuelt

